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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen `.Magistrát města Liberec"). podle ust. § 61 zákona

č. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu). ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu`.), po projednání

návrhu

stanovení přechodné

úpravy provozu

na místní

komunikaci

/ silnici

s dotčenými

orgány

(v souladu s ust. § 77. odst. 3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust. § 124,
odst. 6 zákona o silničním piovozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500#004 Sb„ správní řád,

ve znění pozdějších předpisů (dálejen *právní řád``). podle ust. § 77, odst.1, písm. c) zákona o silničním

Provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v Chotyni a silnici ev.č.111/2713

(dá]e jen „pozemní komunikace"), v rámci stavby: „LB-Chotvně. rekonstrukce sítě NN I.I.I..etaDa" v rozsahu podle přílohy
na návrh právnické osoby` kterou je subjekt:

ELMOS LIBEREC s.r.o.. IČ0 47780126. Ševčíkova č.n. 982. 460 06

Libcrec 6. (dále jen

.navrhovatel")

v temínu:

oJ3.62019do30.9.2019
nebo v termínu uvedeném v rozhodnuti' (bude-li odlišné), vydaném Magistrátem města Líberec, kterým
bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komuinikace.

Podmínkv:
1.

Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,

kterým

Jde.5:ltcn,,eFn*r.e#lLj,,dŤnřemJ5Sk4:2#;#ť,'",#E:-#áé!-o|,ť:J-2,oťg=,*;ggťť2rt,b,ťiíá
orgánem schváleného návrhu dopravni.ho značení (viz příloha).

2.

Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona
o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích. v plamém znění` technické podmínky TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

3=E:ť:;rmma#.:::,spY#:v?í#3Ňiť3F|o:ťštm3C6ky5?L?:|žaadačskůy#06ůd,at,:šl,l*§tnág
odst. 6 zákona o 5ilničním provozu).
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Odůvodnění:
Magistrát města Liberec obdržel od navrhovatele dne 23.04.2019 návrii na stanovení přechodné úpraw
provozu na pozemní komunikaci, který projednal s dotčenými orgány. Souhlasné vyjádření k navržené
přechodné úpravě provozu r}a pozemní komunikaci vydala Policie České republiky, Krajské ředitektvl.
policie Libereckého kraje, Uzemní odbor Liberec, dopiavní inspektorát, jako dotčený orgán, a to dne
5.4.2019, pod čj . KRPL-31648-l/ČJ-2019,180506-02.

Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu
a násl.) jde-li o světelné signály, příkazové a záka2ové dopravni značky, dopravní značlqí upravující

přednost a dodatkové tabulky k mm nebo jiné dopravní značky ukládajíci účastníku silničního provozu
povimosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77, odst. 5
zákona o silničním provozu platí, Že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návťh stanovení přechodné úpravy provozu a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Magistrát města Liberec posoudil návrh a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej st`ledal důvodným.
Proto vydává toto stanovení přechodné úpravy provozu.

Poučení:
Podle ust. § 173, odst. 2 správni'ho řádu protj opatřeni' obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatřeni' obecné povahy posouďt v přezkumném ři'zeni'.
Usneseni' o zahájení přezkumného ři.zem' lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Příloha: schválený návrh umi'stěni' dopravního značem'

Ing. Pavel Rychetský
vedouci' odbom dopravy

Podle ust. § 173. odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172, odst. 1 správního řádu, bude toto

opatření obecné povahy vvvěšeno na dobu 15 dnů na úřední desce shora označeného správního orgánu.
Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, toto opatření obecné povahy nabývá účínnosti
i)átÝm dnem Do vvvěšení.
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Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno
Na úředni' desce dotčených obecni'ch úřadů vyvěšeno dne:
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Z úředni' desky Magistrátu města Liberec sejmuto
Z úřední desky dotčených obecních úřadů sejmuto
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